
УТВЪРЖДАВАМ:  

Инж.Марийка Георгиева 

Директор на ПГГСД“Николай Хайтов“ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

На основание чл.97 ал.4 от ППЗОП от работата на комисия, назначена с Решение  

№.0151 от 16.09.2019 год. на Директора на ПГГСД“Николай Хайтов“ – Варна със задача 

да разгледа  и оцени оферти, подадени за участие в процедура по глава 26 от ЗОП  - 

събиране на оферти с обява от ЗОП с предмет „Ремонт на асфалтовобетонова настилка  

(частично полагане на асфалт)  на училищен двор на ПГГСД“Николай Хайтов“ гр.Варна“ 

 

Днес, 16.09.2019 год., в 15.00 ч. в гр. Варна, в кабинета на главния счетоводител 

на ПГГСД“Николай Хайтов“ се проведе заседание на Комисията, назначена с Решение 

№0151 от 16.09.2019 г. на Директора на ПГГСД „Николай Хайтов” - Варна, в състав: 

Председател:   инж Надежда Илиева – зам.директор на ПГГСД“Николай Хайтов“ 

Членове:1.адв. Мария Димитрова 

               2.Светлана Мезева – главен счетоводител на гимназията; 

               3.Мирчо Данеков – учител практическо обучение в гимназията; 

    4. инж.Станислав Димитров – представител на ОП“Инвестиционна политика“. 

Заседанието се откри в 15:00 часа. В публична част на заседанието на комисията 

не присъстваха представители на участниците. 

В удължения първоначален срок за събиране на оферти с обява по ЗОП, а именно 

до 11.00ч. на 16.09.2019 год.  са постъпили два броя оферти в запечатани, непрозрачни 

пликове, с отразени върху тях от техническия секретар на гимназията входящ номер, дата 

и час на постъпването. Получените оферти са заведени във Входящия регистър на 

ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна и са докладвани на комисията от техническия 

скеретар Милена Славчева както следва: 

1.“Девня Трейд“ООД със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Атанас 

Москов“ №308, ЕИК 103290570 с управител Светлин Петров Савов. 

2.“Барс“АД  със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.“Ришки 

проход“№66, ЕИК 127630597 с представител Данко Стоянов Добрев 



 

След получената информация за участниците, членовете на комисията попълниха 

декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП. . 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на постъпването им, 

съгласно входящия регистър. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти 

и оповестяване на документите, съдържащи се в тях. 

1. „Девня Трейд“ООД, документите са постъпили на 10.09.2019 год. в 9.53 ч. 

Представени са следните документи:Опис на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата, образец № 1; Представяне на участника и заявление за участие, 

образец № 2; Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Образец №3, ведно 

с технологична последователност и срокове за изпълнение, организация на изпълнение 

на поръчката, линеен график. Предлагат 2 год. гаранционен срок и срок за изпълнение 

10 календарни дни; Ценово предложение,образец № 4 с анализ на предложените цени; 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки- за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, образец № 5; Декларация по чл. 192, 

ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3 – 6 от ЗОП,  Образец № 6; Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, Образец № 7;Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона 

за обществените поръчки, Образец № 8, Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, Образец № 9;Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Образец № 10; Списък 

на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка; образец 

№ 11. 

2.“Барс“АД, документите са постъпили на 13.09.2019 год. в 10.15ч. Представени 

са следните документи: Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

образец № 1; Представяне на участника и заявление за участие, образец № 2; Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, Образец №3, ведно с приложение за 

технологична последователност и срокове за изпълнение , организация на изпълнение на 

поръчката, линеен график. Предлагат 1 год. гаранционен срок и срок за изпълнение 10 

календарни дни; Ценово предложение,образец № 4 с анализ; Декларация по чл. 192, ал. 

3 от Закона за обществените поръчки- за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП, образец № 5; Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП,  Образец № 6; 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Образец № 7;Декларация 

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените поръчки, Образец 

№ 8,  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, Образец № 9; 

Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 



незаконно придобитото имущество, Образец № 10; Списък на строителството, 

идентично или сходно с предмета на обществената поръчка; образец № 11. 

Председателят на комисията съобщи преложените ценови оферти на участниците 

както следва: 

1.“Девня Трейд“ООД - предлаганата цена за изпълнение на поръчката е в размер 

54682.29 лв./петдесет и четири хиляди шестотин осемдесет и два лева и двадесет и девет 

ст./ без ДДС или 65618.75 лв./ шестдесет и пет хиляди и шестотин и осемнадесет лева и 

седемдесет и пет стотинки/ с ДДС. 

2.“Барс“АД предлаганата цена за изпълнение е в размер 57065.16 лв./петдесет и 

седем хиляди шестдесет и пет лева и шестнадесет ст./ без ДДС или 68478.19 лв./ 

шестдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и деветнадесет ст./ с ДДС. 

Комисията провери за съответствието на документите в офертите с изискванията, 

заложени от Възложителя в обявата и документацията към нея. 

След направена проверка за сътветствието и комплектността на документите, 

съдържащи се в офертата, комисията, установи, че  и 

Участникът Девня Терйд“ООД е представил оферта, която съдържа изискуемите 

от Възложителя документи. Техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на възложителя в техническата спецификация  

Така представената оферта от участника  „Девня Трейд“ООД отговаря на 

предварително обявените условия, заложени в обществената поръчка и Комисията го 

допуска до класиране. 

Участникът „Барс“АД е представил оферта, която съдържа изискуемите от 

Възложителя документи. Техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на възложителя в техническата спецификация  

Така представената оферта от участника  „Барс“АД отговаря на предварително 

обявените условия, заложени в обществената поръчка и Комисията го допуска до 

класиране 

Определената, съгласно Решение №0151 от 16.09.2019 год., комисия предлага на 

Възложителя следното класиране: 

На първо място класира участника „Девня Трейд“ООД с предложена цена 

54682.29 лв./петдесет и четири хиляди шестотин осемдесет и два лева и двадесет и 

девет ст./ без ДДС. 

На второ място класира участника „Барс“АД с предложена цена 57065.16 

лв./петдесет и седем хиляди шестдесет и пет лева и шестнадесет ст./ без ДДС.    

Съгласно направените констатации, Комисията предлага на Директора на 

ПГГСД“Николай Хайтов“ да определи за изпълнител и сключи договор с участника 



„Девня Трейд“ООД със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Атанас Москов“ 

№308, ЕИК 103290570 с управител Светлин Петров Савов. 

Настоящият протокол, ведно с цялата документация да се представи на Директора 

на ПГГСД „Николай Хайтов” - Варна за утвърждаване. 

Протоколът се приключи на 17.09.2019 г. в два еднообразни екземпляра. 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................ 

       /инж.Надежда Илиева/ 

ЧЛЕНОВЕ:  1...................................   2................................. 

  / Мария Димитрова/    /Светлана Мезева/ 

3................................    4....................................... 

  / Мирчо  Данеков/    /инж.Станислав Димитров/ 


